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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for
Agder fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har
inntak etter nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er
basert på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert
for inntak til neste nivå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert
på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak
til neste nivå.
Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for
Agder fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak
etter nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er
basert på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for
inntak til neste nivå.

Bakgrunn for saken:
Vest Agder og Aust Agder fylkeskommuner har sendt ut forslag til ny lokal forskrift om inntak
til videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune på høring.
Forslaget er utarbeidet av inntaks- og fagopplæringsenhetene i begge fylkeskommuner. Den
nye forskriften skal tre i kraft fra 1.januar 2020, og styre inntak og formidling fra og med
skoleåret 2020/2021. Frist for å sende inn høringsuttale er 26.11.2018. Rådmann oversender
sin innstilling til fylkeskommunen innen fristen og videreformidler vedtak fra den politiske
behandlingen umiddelbart etter ferdigstilt behandling.
Rådmannen har utarbeidet forslag til høringsinnspill på lokal inntaks- og formidlingsforskrift
for Agder fylkeskommune. Høringsforslaget omhandler områder som rådmannen anbefaler at
Søgne kommune uttaler seg til. Dette gjelder spesielt § 2 Inntak, organisering av
inntaksregioner, § 4 Inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3, § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder, og § 12 Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå.
Områder i høringsdokumentet som ikke er tatt med i rådmannens innstilling, er å oppfatte som
at kommunen støtter forslaget slik det framgår av forskriften, vedlegg 1.
Saksutredning:
Forskrift til Opplæringsloven ( § § 6-2 og A-2) angir at fylkeskommunene skal fastsette lokal
forskrift om inntak og formidling, og at denne skal inneholde regler om hvordan inntak
gjennomføres.
I høringen bes instansene spesielt ta stilling til innhold i de paragrafene som kommenteres i
vedlegg 2, både hvorvidt man er enig i føringene som legges og hvorvidt innholdet er
kommunisert på en tydelig måte. Det bes gitt en tydelig anbefaling på valg av inntaksmodell.
Høringsinstansen bes videre vurdere om det er andre forhold knyttet til inntak og formidling
som en ønsker regulert i en lokal forskrift.
I forslaget legges det blant annet fram tre alternative inntaksmodeller for det første året i
videregående skole (VG1), se vedlegg 1.
 § 2 Alt. A. Inntak etter nærskoleprinsippet. Alle kan søke skoleplass i alle deler
av fylket, men søkere som bor i nærheten av en skole får nærskoleopplegg og
kommer dermed først inn.

 § 2 Alt. B. Inntaksregioner: Ungdommene må søke skoler i sin region, hvis
tilbudet de ønsker finnes der.
 § 2 Alt. C. Karakterbasert inntak: Alle konkurrerer med sine karakterer fra
ungdomsskolen, og bostedsadresse spiller ikke inn
Til alternativ A og B i forskriften følger det med matriser over inntaksregioner, se vedlegg 1.
Til alternativ § 2 Alt A inntak etter nærskoleprinsippet, er det en matrise over hvilke elever
som vil få nærskolepoeng på de ulike skolene. Nye Kristiansand foreslås som en
inntaksregion. Til alternativ § 2 Alt B Inntaksregioner, er det tre matriser for skissering av
inntaksregioner;
 Matrise tre inntaksregioner
 Matrise fem inntaksregioner
 Matrise seks inntaksregioner
I forskriftens kapittel II Inntak, er det en beskrivelse av de tre modellene i § 2, og en tabell som
beskriver fordeler og ulemper med de ulike modellene (vedlegg 2, side 4).

Om forslag til innspill høring lokal inntaks- og formidlingsforskrift
Høringsinnspillet omtaler områder som rådmannen anbefaler at Søgne kommune gir sin
uttalelse til. Områder i lokal inntaks- og formidlingsforskrift som ikke omtales i
høringsinnspillet er å oppfatte som at kommunen støtter forslaget slik det framgår av
forskriften, vedlegg 1.
Innspill fra Søgne kommune til høring lokal- inntaks og formidlingsforskrift
Søgne har følgende innspill til høring lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
Forskriften § 2 Inntak, valg av inntaksmodell for inntak til videregående skole:
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A – Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet. Dette utfra at nærskole forstås som den skolen som ligger nærmest
hjemmet i reisetid. Bakgrunn for å foreslå inntaksmodell A er at ungdom som ønsker det skal
kunne gå på skole nær hjemmet. Inntaksmodell nærskoleprinsippet gir bedre muligheter for å
opprettholde bredde i tilbudet i regionen. Dersom tilbudet ikke finnes på nærskolen, vil
ungdom som ønsker det, kunne søke om skoleplass i alle deler av Agder.

Forskriften § 4 Inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3
Søgne kommune støtter forslag til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert på
bakgrunn av karakterer. Elevene kan med dette søke om inntak til videregående skoler i hele
Agder uavhengig av bosted, også den som de gikk på første året.
Forskriften § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
Søgne kommune støtter forslag til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
Forskriften § 12 Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå
Søgne kommune støtter forslag til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til
neste nivå. Innhold i forskriften vurderes til å være tydelig kommunisert.

Vedlegg
1 Vedlegg 1 - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune
2 Vedlegg 2 - Kommentarer til forslag til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune
3 Vedlegg 3 - Høringsbrev lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og
formidling til læreplass i Agder fylkeskommune
Hjemmel:

Fastsatt i Fellesnemnda for Agder i møte 28.01.2019 med hjemmel i
forskrift til opplæringsloven av 23.06.2006 nr. 724 § 6 – 2 og § 6A – 2.

I kraft:

01.01.2020. Fra samme tid oppheves Forskrift om inntak til videregående
opplæring og formidling til læreplass, Aust-Agder fylkeskommune og
Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass,
Vest-Agder fylkeskommune.

I.

§1

GENERELT

Virkeområde

Denne forskriften gjelder inntak til offentlige videregående skoler og formidling av
lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Agder etter opplæringlovens § 3-1.
Inntak og formidling av voksne inngår ikke i virkeområdet for denne forskrift.

II.

INNTAK

§ 2 Alt. A Agder fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet
I Agder er inntak til videregående skoler karakterbasert, men søkere til Vg1 får i tillegg
nærskolepoeng når de søker sin nærskole. Dersom en søker et tilbud som ikke finnes
på nærskolen, konkurrerer en med nærskolepoeng på alle skoler i Agder som har det
aktuelle utdanningsprogrammet.
Nærskolepoeng blir som hovedregel fordelt ut fra kommunetilhørighet. Matrisen som
følger denne forskriften, definerer hva som regnes som nærskole.
For Vg2 og yrkesfaglig Vg3 er det karakterbasert inntak i hele fylkeskommunen.
Fylkesrådmannen gir utfyllende bestemmelser som kunngjøres på nettstedet
www.vilbli.no og fylkeskommunens hjemmeside.

§ 2 Alt. B Agder fylkeskommune har inntaksregioner
I Agder fylkeskommune er det politisk vedtatte inntaksregioner som styrer inntak til Vg1.
Søkere skal søke skoler i egen region. Dersom tilbudet ikke finnes i egen region, kan en
søke alle skoler i Agder som har det aktuelle tilbudet. Matrise over inntaksregioner
følger denne forskrift.
For Vg2 og yrkesfaglig Vg3 er det karakterbasert inntak i hele fylkeskommunen. Dette
innebærer at en søker står fritt til å søke seg til alle skoler i hele Agder uavhengig av
bosted.

§ 2 Alt. C Agder fylkeskommune har karakterbasert inntak
I Agder er inntak til videregående skole karakterbasert. Søkere kan søke seg inn på
skoler i hele Agder, uavhengig av bosted.

§3

Inntak til Vg1

Søker må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1.
Inntaket foretas på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra
grunnskolen [og eventuelle nærskolepoeng].
Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine
prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte
utdanningsprogrammene.
Søker som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, vil bli plassert vilkårlig på
utdanningsprogram på Vg1 med ledig kapasitet dersom søker ikke har tilstrekkelige
konkurransepoeng til å komme inn på sine prioriterte ønsker.

§4

Inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3

Søker kan prioritere samtlige programområder som han/hun er kvalifisert til ved
innsøking til Vg2 eller Vg3.
Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Ved innsøking til Vg2 legges karakterer fra Vg1 til grunn, og ved innsøking til Vg3 legges
karakterer fra Vg2 til grunn.
Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på søkers
prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder
som han/hun er kvalifisert til, men som søker selv ikke har prioritert i søknaden.

§5

Inntak til Vg3 studieforberedende programområder

Dersom søkeren er kvalifisert som fulltidselev etter forskrift til opplæringsloven § 6 -28
og § 6-35 til § 6-38 kan søker prioriteres ved inntak til Vg3 ved samme skole hvor Vg2
studieforberedende programområde er fullført. Forutsetningen er at det søkes om inntak
påfølgende år, og at den skolen Vg2 ble fullført på, er søkerens første ønske.
Søkere som har fullført Vg2 studieforberedende programområde ved en skole som ikke
tilbyr aktuelt Vg3, gis tilleggspoeng til Vg3 ved samtlige videregående skoler i Agder
påfølgende skoleår.

§6

Inntak til Vg1 musikk, dans og drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve), i
tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Det er bare søkere som har satt opp Vg1 musikk, dans og drama som sitt første ønske
som kan fremstille seg til en ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning, og ved
den skole, som er satt opp som første ønske.

§7

Inntak til Vg1 idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige
kriterier) i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
Søkere som ønsker tilleggspoeng, må sende dokumentasjon fra idrettskrets til den skole
som er satt opp som første ønske.
§8

Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud.
Inntak skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.
Søkere til Setesdal vidaregåande skule, avd. Hovden, Vg1, Vg2 og Vg3
studiespesialisering med skiidrett, tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter
(idrettslige kriterier), i tillegg til poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

§9

Inntak til International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

Søkere til International Baccalaureate (IB) skal sende inn elektronisk søknad via
www.vigo.no og fylle ut eget tilleggsskjema som sendes direkte til aktuell skole.
Søknadsfristen er 1. mars.
Den aktuelle skolen fatter vedtak om inntak til IB, basert på en individuell vurdering.

For å kunne vurderes for inntak til IB må søker ha bestått Vg1 studiespesialisering, Vg1
studiespesialisering med forberedende IB eller tilsvarende utdanning i utlandet. Søkere
som har gått 10. klasse på en IB skole i Norge eller utlandet kan også søke inntak til Vg2
International Baccalaureate.
Vilkår for inntak til Vg3 IB er fullført og bestått Vg2 IB.

§ 10

Utvekslingselever som søker Vg3 studiespesialisering

Søkere med opplæringsrett som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres etter søkere
som har fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved den prioriterte skolen. Dersom det er
flere søkere enn antall ledige plasser ved den aktuelle skole, konkurrerer elevene på
bakgrunn av konkurransepoeng basert på karakterer fra Vg1.

§ 11

Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Rektor avgjør om en søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges.
Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner eller
når eleven har fullført fag tidligere.
§ 12

Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå

Søkere skal i henhold til § 6 – 28 i forskrift til opplæringsloven ha bestått i alle fag som er
fastsatt i læreplanverket også i fag hvor det ikke settes standpunktkarakter.
Søkere med ett eller to stryk/ikke vurdering fra Vg1 deltar i inntaket til Vg2.
Søkere med ett eller to stryk/ikke vurdering fra Vg2 deltar i inntaket til Vg3.
Etter tilrådning fra rektor ved avgiverskolen er det fylkesrådmannen som fatter vedtak
om søker er kvalifisert for neste nivå, jf § 6 – 37 i forskrift til opplæringsloven.
Fylkeskommunen kan fastsette alternativ fag- og timefordeling i egen forskrift, jf. § 1 – 3 i
forskrift til opplæringsloven.
Søkere som ikke kan tas inn som helkurselev på neste nivå returneres til avgiverskolen.
Det er avgiverskolen som står ansvarlig for at søkeren får et tilbud om opplæring knyttet
til et programområde/utdanningsprogram.
Fylkesrådmannen gir utfyllende bestemmelser i eget rundskriv.

§ 13

Flytting

Søkers hjemfylke er den fylkeskommunen der søker er registrert som bosatt per 1.
januar det året kurset tar til, jfr. § 19-2 i forskrift til opplæringsloven.
For å ha rett til videregående opplæring i Agder må søkeren være folkeregistrert i Agder
1. mars i søknadsåret.
Søkere som flytter til Agder etter 1. mars, kan gis rett til videregående opplæring i Agder
dersom det foreligger særlige dokumenterte grunner.

§ 14

Grenseavtaler med Rogaland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner

Søkere fra Nissedal og Fyresdal kommune konkurrerer om plass ved videregående
skoler i Agder på lik linje med søkere fra Åmli.
Søkere fra Rogaland bosatt i Moi kommune og Lund kommune konkurrerer om plass ved
Flekkefjord videregående skole på lik linje med søkere fra Flekkefjord.

§ 15

Bruk av retten til videregående opplæring

Søker med lovfestet rett til videregående opplæring bruker ikke av retten dersom
opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet til et utdanningsprogram eller et
programområde, jf. forskrift til opplæringslova § 6–4, 1. ledd.
Retten anses ikke brukt dersom sluttmelding mottas av skolen før 1. november.

§ 16

Fremmøte første skoledag

Elever må møte på skolen første skoledag.
Dersom en elev uteblir fra skolen første skoledag uten gyldig grunn, mister
vedkommende skoleplassen.
Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig, og senest innen
skoletidens slutt første skoledag, om at vedkommende ikke kan møte. Forholdet må
dokumenteres med legeerklæring.

§ 17

Rektors rett til inntak av elever

Rektor har ikke rett til å ta inn elever så lenge fylkesrådmannens inntaksarbeid pågår.
Etter at fylkesrådmannen har avsluttet inntaksarbeidet, delegeres ansvaret for videre
inntak til rektor. Rektor skal følge ventelistene som er utarbeidet fra fylkesrådmannen.
Når alle søkere med ungdomsrett på venteliste har fått tilbud om skoleplass, kan rektor
gi tilbud til søkere med ungdomsrett fra Agder som ikke står på venteliste.
Deretter skjer inntak av søkere etter følgende prioritering:


Søkere fra andre fylker med ungdomsrett som står på venteliste.



Søkere fra Agder med voksenrett som står på venteliste



Søkere fra Agder med voksenrett som ikke står på venteliste



Voksne med fullføringsrett fra Agder som står på venteliste



Voksne med fullføringsrett fra Agder som ikke står på venteliste

Søkere uten rett som er bosatt i Agder fylkeskommune, kan tas inn etter at alle søkere
med rett til utdanning har fått tilbud, og det fortsatt er ledige plasser.
Søkere som ikke har ungdomsrett tas ikke inn til videregående skoler i Agder uten at
dette er klarert med fylkesrådmannen.

III.
§ 18

FORMIDLING TIL LÆREPLASS
Hvem formidlingen omfatter

Søkere til læreplass som har opplæringsrett etter opplæringsloven § 3-1 og som er
hjemmehørende i Agder fylkeskommune, skal formidles til godkjente
opplæringskontorer/ lærebedrifter, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-6. Søkere med
ungdomsrett (§ 3-1) prioriteres før søkere med voksenrett etter opplæringsloven § 4A-1
og voksne søkere med fullføringsrett etter opplæringsloven § 4A-3 (2). Andre søkere kan
også formidles. Formidlingen omfatter søkere som søker læreplass i henhold til
lærefagets plassering i programstrukturen for videregående opplæring.
Fylkeskommunen plikter ikke å formidle voksne med rett til videregående opplæring, jf.
forskrift til opplæringsloven § 6A-10.

§ 19

Formidlingsprosessen og kvalifisering

Søkere til læreplass med ungdomsrett etter § 3-1 formidles til godkjente
opplæringskontorer/lærebedrifter innen medio mars. Søkere som ikke fyller vilkårene for
inntak til Vg3 lærefag tas ut av formidlingsprosessen 1. august og returneres til
avgiverskole.
Søkere som er hjemmehørende i andre fylker, og søkere fra Agder uten rett til
videregående opplæring i henhold til opplæringsloven § 3-1, tas ut av formidlingen 1.
august.
Søkerne skal som hovedregel ha bestått alle fag som ønsket lærefag bygger videre på
og oppfylle vilkårene for formidling til Vg3 eller ha faglige forutsetninger for å følge
opplæringen på neste nivå, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-1 tredje ledd.
Søkere til lærekandidatordningen følger formidlingsprosessen for søkere til
lærlingordningen og skal ha bestått sitt opplæringsløp fra skole mot planlagt
grunnkompetanse.

§ 20

Læreplassøkernes forpliktelser

For å delta i formidlingsprosessen og/eller få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, må
søkere til læreplass delta aktivt i formidlingen og svare på henvendelser fra
fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter. Søkere til læreplass som ikke
overholder disse forpliktelsene tas ut av formidlingsprosessen og tilbys heller ikke Vg3
fagopplæring i skole. Dette gjelder ikke dersom søkeren har gyldig forfall.

§ 21

Praksisbrevordningen

For inntak til utdanningsløp som fører fram til praksisbrevprøve fordeles plassene etter
poeng og intervju. Det vil bli lagt avgjørende vekt på intervjuet. Denne ordningen er
avhengig av at det etableres en opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift.

§ 22

Bruk av rett

Bruk av rett tar utgangspunkt i forskrift til opplæringsloven § 6-3. Retten er brukt når 1/3
av opplæringstiden er brukt opp. Dersom læretiden følger normalmodellen og er på 24
måneder vil retten være brukt opp etter 8 måneder.

§ 23

Vg3 fagopplæring i skole

Søkere til læreplass med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1 som innen 15. august
ikke har fått tilbud om læreplass, gis tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, jf. forskrift til
opplæringsloven § 6A-9.
Innen 15. september vil alle som har takket ja til Vg3 fagopplæring i skole få et konkret
tilbud om skoleplass basert på søkers Vg2.

§ 24

Fagprøve i fag med avsluttende opplæring i skole

Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og
anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått tilbud om læreplass tilbys fagprøve
arrangert av avgiverskole det året de avslutter Vg3.

IV.
§ 25

FELLES BESTEMMELSER
Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som søker inntak på særegne vilkår etter forskrift
til opplæringsloven § 6–8, 1. ledd.
Søknadsfristen for andre søkere er 1. mars, jf. opplæringsloven § 6-8 (2).
Fristen for å søke formidling til læreplass er 1. februar for lærekandidater og
praksisbrevkandidater og 1. mars for lærlinger, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A – 4.
Søknader fra søkere med opplæringsrett som mottas etter søknadsfrist, vil bare bli
behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringsloven § 6–8, 4. ledd.
Søker må begrunne fristoverskridelse skriftlig.
Søknader som mottas etter fristen vil i hovedsak bli prioritert etter søkere som er mottatt
innen fristen.

§ 26

Mindre endringer i forskriften

Fylkesrådmannen har rett til å foreta mindre endringer i forskriften.
Dersom endringene er av en slik art at de påvirker elevenes muligheter for inntak til
bestemte tilbud, skal endringene behandles politisk.

§ 27

Nærmere retningslinjer

Fylkesrådmannen utarbeider nærmere retningslinjer og rutinebeskrivelser som
kunngjøres på fylkeskommunens hjemmeside og www.vilbli.no.

Matrise over hvilke elever som vil få nærskolepoeng på de ulike skolene (§ 2 Alt A)
* Elever fra denne kommunen vil få flere skoler som nærskole
**Elever fra Vennesla som søker Byggfag vil få nærskolepoeng til Tangen vgs

Kommune
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad*
Nye Lyngdal*
Farsund
Hægebostad*
Nye Lindesnes
Nye Lyngdal (Audnedal)*
Nye Lyngdal (Audnedal)*
Nye Lindesnes (Marnardal)*
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Nye Kristiansand kommune

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs

Birkenes
Lillesand
Grimstad
Arendal, unntatt postnummer 4810, 4920

Møglestu vgs

Froland
Arendal, kun postnummer 4810, 4920
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Eilert Sundt vgs

Mandal vgs
Byremo vgs
Vennesla
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle

Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"

Risør vgs

Matrise, tre inntaksregioner (§ 2 Alt B)
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs

Kommune
Vest
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad
Nye Lyngdal
Farsund
Hægebostad
Nye Lindesnes
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle

Kristiansand
Nye Kristiansand kommune

Øst
Birkenes
Lillesand
Grimstad
Froland
Arendal
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs
Mandal vgs
Byremo vgs
Vennesla vgs
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle

Møglestu vgs
Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

Matrise, fem inntaksregioner (§ 2 Alt B)
* Elever fra denne kommunen kan søke flere regioner
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs
Kommune
Vest
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad
Nye Lyngdal*
Farsund
Nye Lindesnes

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs
Mandal vgs
Byremo vgs

Setesdal
Nye Lyngdal, fra tidligere Audnedal*
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Kristiansand
Nye Kristiansand kommune

Birkenes, Lillesand og Grimstad
Birkenes
Lillesand
Grimstad
Øst
Arendal
Froland
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Vennesla vgs
Setesdal vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle
Møglestu vgs
Dahlske vgs

Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

Matrise, seks inntaksregioner (§ 2 Alt B)
* Elever fra disse kommunene vil kunne søke flere regioner
** Elever fra Vennesla kan søke vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Tangen vgs

Kommune
Lister
Sirdal
Flekkefjord
Kvinesdal
Hægebostad*
Nye Lyngdal, det som var Audnedal*
Farsund
Lindesnes
Hægebostad*
Nye Lindesnes
Nye Lyngdal, det som var Audnedal*
Nye Lindesnes
Setesdal
Åseral
Vennesla**
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Nye Lindesnes, det som var Marnardal*
Kristiansand
Nye Kristiansand kommune
Birkenes
Lillesand
Arendal
Grimstad
Arendal, unntatt postnummer 4810, 4920
Froland
Øst
Arendal, kun postnummer 4810, 4920
Åmli
Tvedestrand
Vegårshei
Risør
Gjerstad

Skole
Sirdal vgs
Flekkefjord vgs
Eilert Sundt vgs

Mandal vgs

Vennesla vgs
Setesdal vgs
Byremo vgs

Søgne vgs, Vågsbygd vgs
Kvadraturen vgs, Tangen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle
Møglestu vgs
Dahlske vgs
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
Nye "Tvedestrand vgs"
Risør vgs

Vedlegg 2 - Kommentarer til utkast til lokal forskrift om inntak
til videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder
fylkeskommune.

1. Generelt
Formålet med den lokale forskriften er å regulere spesielle forhold rundt
inntak til videregående opplæring i Agder fylkeskommune. Den lokale
forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringslova og
fastsetter hvordan Agder fylkeskommune skal gjennomføre inntak og
formidling.
Forskriften gjelder for inntak til offentlig videregående opplæring og
formidling av søkere til læreplass i Agder fylkeskommune. Inntak og
formidling av voksne inngår ikke i virkeområdet for denne forskrift. Det
kommer et eget vedlegg til forskriften for inntak og formidling av voksne.

2. Inntak
Det er laget tre alternative modeller for inntak til Vg1 ved videregående skole
i Agder.

Nærskoleprinsippet (§ 2 Alt. A)
Regjeringen innførte i 2016 friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Det
betyr at alle kan søke videregående opplæring i alle fylker. Søkere som bor i
det aktuelle fylket går foran søkere fra andre fylker. Blir det ledige plasser
fordeles disse til søkere fra andre fylker etter poeng.
Ved nærskoleprinsippet føres intensjonen i regjeringens friere skolevalg ned
til Agder. Alle elever som søker til Vg1 vil få nærskolepoeng ved den skolen
som er definert som deres nærskole, se matrisen som følger forskriften. Hvis
det er ledige plasser etter at alle søkerne med nærskolepoeng har fått plass,
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vil søkere fra Agder som ikke har den aktuelle skolen som nærskole,
konkurrere om disse etter poeng.
Eksempel: En søker fra Tvedestrand ønsker å søke Vg1 Studiespesialisering
ved Arendal vgs på 1. ønske og ved Tvedestrand vgs på 2. ønske. Søkeren
får nærskolepoeng ved Tvedestrand vgs, men ikke ved Arendal vgs. Hvis det
er ledige plasser etter at søkerne med Arendal vgs som nærskole har fått
plass, kan ungdommen fra Tvedestrand konkurrere seg inn med sine poeng.
Hvis utdanningsprogrammet ikke finnes ved nærskolen, vil ungdommen søke
med nærskolepoeng på de skolene som har tilbudet i hele Agder.
Eksempel: Hvis en søker fra Mandal ønsker å søke Vg1 Medier og
kommunikasjon vil den kunne søke med nærskolepoeng til Flekkefjord vgs,
Vennesla vgs, Tangen vgs, Møglestu vgs, Risør vgs og Sam Eyde vgs.
Denne modellen sikrer at ungdom på 15-16 år skal slippe å flytte hjemmefra
eller ha lang transport mellom skole og hjem. Hvis ungdom ønsker å gå på
skole lengre vekk fra hjemmet er muligheten der, men ingen skal bli tvunget
til å reise langt.

Inntaksregioner (§ 2 Alt. B)
Agder vil bli delt opp i inntaksregioner. Tre alternative matriser for dette
følger forskriftsutkastet. Man kan også tenke seg en regioninndeling med ti
regioner, som tilsvarer inndelingen som er gjort i nærskolematrisen. Dette er
imidlertid ikke satt opp i en egen tabell.
Ungdom må søke skoleplass innen sin region så lenge tilbudet finnes i
regionen. Hvis søkeren setter opp skoler i andre regioner enn den søkeren
bor i, vil ønsket bli strøket og endret til en skole i regionen som har tilbudet.
Eksempel: En ungdom bosatt i Farsund som ønsker å søke Vg1 Helse-og
oppvekstfag ved Mandal vgs. Tilbudet finnes ved Eilert Sundt vgs, avd.
Lyngdal. Ønsket vil bli strøket og Eilert Sundt vgs, avd. Lyngdal blir lagt inn
som ønske.
Hvis tilbudet ikke finnes i regionene søkeren bor, vil ønsket bli stående.
Eksempel: En ungdom bosatt i Lillesand som søker om plass på Vg1
Idrettsfag ved Kvadraturen skolesenter. I en av modellene finnes ikke dette
tilbudet i regionen Lillesand tilhører. Da søker ungdommen på lik linje med
søkere fra region Kristiansand på dette tilbudet.
Denne modellen sikrer at søkerne kommer inn nær hjemmet, men gir ikke
søkerne mulighet til å søke ut av sin region for å konkurrere om ledige
plasser i andre deler av fylket.
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Karakterbasert inntak (§ 2 Alt. C)
Alle søkere i Agder kan søke til den skolen de ønsker, og konkurrerer med
sine poeng uavhengig av bosted. Søkerens karakterer avgjør om eleven
kommer inn eller ikke. Hvis søkere har for lave karakterer til å komme inn på
en skole nær hjemmet, vil de bli videresøkt til skoler som har ledige plasser
andre steder i fylket.
Eksempel: En ungdom med lav karaktersum bosatt i Kristiansand søker Vg1
Elektrofag, Idrettsfag og Medier og kommunikasjon, men kommer ikke inn
på noen av de tilbudene han har søkt i Kristiansand. Ungdommen kan da
videresøkes til andre skoler som har utdanningsprogrammene, f. eks. Mandal
vgs, Byremo vgs eller Møglestu vgs.
Denne modellen gir søkerne muligheten til å konkurrere på lik linje på alle
skoler i Agder. Søkerne med best karakterer kommer først inn. Modellen kan
føre til at søkere med lavere karakterer ikke kommer inn på skoler nær
hjemmet.

Dagens inntaksordninger i Vest-Agder og Aust-Agder
Vest-Agder har i dag fire inntaksregioner (Lister, Lindesnes, Kristiansand og
Vennesla) til Vg1. På Vg2 og Vg3 har man karakterbasert inntak.
Aust-Agder har i all hovedsak karakterbasert inntak, men har også en
formulering i den lokale forskriften om at fylkesrådmannen kan fordele
søkere etter geografiske, trafikale eller pedagogiske kriterier. Dette har i all
hovedsak blitt benyttet i østre del av fylket, der søkere har blitt dirigert til
skoler i denne delen av fylket. Primært har dette blitt gjort på noen
oversøkte Vg1-tilbud på Arendalsskolene. Videre har ungdom fra Grimstad
kommune hatt forrang til Vg1 studiespesialisering på Dahlske vgs.
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Fordeler og ulemper med de ulike modellene i § 2
Modell

Fordeler

Ulemper

Nærskoleprinsippet



Ungdom som ønsker det, kan
gå på skole nær hjemmet
Mindre skyss som kan føre til
lavere kostnader og utslipp
Ungdom som ønsker det, kan
søke om skoleplass i alle deler
av Agder
Bedre muligheter til å
opprettholde bredde i tilbudet



Ungdom som ønsker det, kan
gå på skole nær hjemmet
Mindre skyss som kan føre til
lavere kostnader og utslipp
Forutsigbart for
dimensjonering av tilbudet i
regionen, mulig å
opprettholde bredde i tilbudet



Frihet til å konkurrere om
plass på skoler i hele Agder
uavhengig av bosted
Elever som ønsker det får
mulighet til et miljøskifte






Inntaksregioner





Karakterbasert inntak













På noen skoler vil det bli
vanskelig for andre enn de
som tilhører nærskolen å
konkurrere seg inn
Mindre muligheter for
ungdom som ønsker et
miljøskifte

Ungdom får ikke søke utenfor
sin region på tilbud som
finnes i regionen
Vanskelig for ungdom som
ønsker et miljøskifte

Overvekt av elever med høye
karakterer på noen skoler, og
elever med lave karakterer
på andre skoler
Økte skysskostnader og
utslipp
I de større byene kan det bli
vanskelig for lokale
ungdommer med lave
karakterer å få et tilbud lokalt
Kan bli vanskelig å
opprettholde et bredt tilbud
på enkelte skoler pga lave
søkertall

Inntak til Vg2 og yrkesfaglig Vg3 (§ 4)
I forslaget som legges frem gjøres nærskoleprinsippet og regionmodellen
gjeldende kun for inntak til Vg1. Inntak til Vg2 og yrkesfaglig Vg3 er
karakterbasert. Søkerne kan søke skoleplass i hele Agder uavhengig av
bosted. Søkernes karakterer avgjør om eleven kommer inn eller ikke.
Erfaringen viser at de aller fleste velger å fortsette på den skolen de har gått
på. Noen ønsker å bytte skole og har muligheten til det.
På yrkesfag er det flere tilbud som finnes på få skoler, slik at elevene må
bytte skole mellom Vg1 og Vg2 hvis de ønsker et bestemt programområde.
Tilbudsstrukturen blir planlagt slik at en prøver å tilby de mest vanlige Vg2løpene i de fleste deler av fylket.
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Inntak til studieforberedende Vg3 (§ 5)
Elever som går på studieforberedende løp, har bestått alle fag og som søker
seg inn til Vg3 ved samme skole som de har gått på Vg2, vil bli prioritert
fremfor elever som søker seg over fra en annen skole. På Vg2 på
studieforberedende løp gjør elevene fagvalg som skal videreføres i Vg3. Ulike
skoler tilbyr ikke nødvendigvis de samme fagene. Elever kan dermed oppleve
å måtte endre fag underveis i utdanningsløpet dersom de ikke får tilbud på
Vg3 på samme skole som de gikk på Vg2.

Inntak til International Baccalaureate Diploma Programme (IB) (§ 9)
Inntak til IB har ikke vært beskrevet i de lokale forskriftene i Aust- og VestAgder. Dette foreslås tatt inn, for å tydeliggjøre at det gjøres individuelle
vurderinger i inntaket til dette tilbudet.

Utvekslingselever som søker Vg3 studiespesialisering (§ 10)
Vest-Agder og Aust-Agder har de siste årene hatt ulik praksis for inntak av
elever som kommer tilbake etter et år i utlandet på Vg2 studiespesialisering.
I Aust-Agder har disse blitt prioritert inn på den skolen de reiste ut fra, gitt at
denne skolen godkjenner deres fagsammensetning. I Vest-Agder har derimot
utvekslingselever bare blitt tatt inn på den aktuelle skolen gitt at alle søkere
som har gått Vg2 der har fått plass. I de fleste tilfeller vil det være mulig å få
plass både til de som har gått Vg2 på den aktuelle skolen, og til de som
kommer tilbake etter et år i utlandet.
I noen tilfeller vil det imidlertid være stor oversøking. I § 5 foreslås det å gi
forrang til søkere som har gått Vg2 ved samme skole fremfor søkere som har
gått ved en annen skole. Denne logikken videreføres til også å gjelde
utvekslingselever. Dersom utvekslingselevene skal prioriteres først, vil elever
med lavest karaktersum fra Vg2 i noen tilfeller kunne bli tvunget til å bytte
skole. Dette anses som mer uheldig.

Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå (§ 12)
Denne paragrafen tydeliggjør avgiverskolenes ansvar for å vurdere om
søkere er kvalifisert til å tas inn på neste nivå. Søkere som har stryk eller IV
(ikke vurdering) i mer enn to fag fra Vg1, vil bli stoppet i inntaket til
påfølgende Vg2-tilbud. Det samme vil gjelde for søkere til Vg3 med mer enn
to stryk/IV fra Vg2. Dette er en noe strengere praksis enn tidligere i begge
fylker, hvor man har stoppet søkere med mer enn tre stryk/IV. Samtidig har
avgiverskolen muligheten til å anbefale oppflytting også for søkere som har
flere enn to stryk/IV, gitt at de vurderer det som forsvarlig.
Hensikten med en slik praksis er å hindre at det blir tatt inn elever som ikke
har noen reell sjanse til å lykkes på det tilbudet de tas inn til. Ved å sette
grensen på mer enn to stryk/IV, fremtvinges en individuell vurdering av noen
flere søkere enn det som gjøres i dag. Samtidig skal rutinene være fleksible
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nok til at søkere med for eksempel tre stryk kan flyttes opp dersom skolen
vurderer det som det beste. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å
endre søknaden til et annet Vg1 eller Vg2, dersom søkeren selv ønsker det,
og det er uaktuelt å gå videre innenfor det samme løpet. Dersom
avgiverskole ikke har gitt noen anbefaling om oppflytting eller endring av
søknad, vil søkeren bli henvist tilbake til avgiverskole for å få et tilbud der.
Det vil bli utarbeidet tydelige rutiner for å sikre en tidlig oppfølging av
ungdommer som ligger an til å bli ukvalifiserte til neste nivå.

Grenseavtaler med Rogaland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner (§ 14)
Vest-Agder fylkeskommune har hatt en grenseavtale med Rogaland for å
sikre søkere fra Moi og Lund anledning til å konkurrere om inntak på
Flekkefjord vgs. Tilsvarende har Aust-Agder hatt en avtale med Telemark om
elever fra Nissedal og Fyresdal, som har gitt ungdommer fra disse
kommunene anledning til å konkurrere om inntak øst i Aust-Agder.
Disse avtalene er fastsatt i Rogaland og Telemark sine lokale forskrifter, men
har ikke vært nevnt i de lokale forskriftene i Vest-Agder og Aust-Agder. De
foreslås nå inkludert i forskriften for Agder. Dette henger sammen med
logikken i ny praksis for inntak på tvers av fylkegrensene fra 2016 av, der
søkere skal søke direkte til skolefylket, og der det er mindre vekt på kjøp av
plasser i andre fylker. I en slik praksis er det naturlig at grenseavtaler er
regulert også i mottakerfylkets forskrift.

Rektors rett til inntak av elever (§ 17)
Når alle søkere med ungdomsrett er sikret et tilbud om skoleplass, sendes
ansvaret for videre inntak av elever over til hver enkelt skole. Paragraf 17
spesifiserer hvordan skolen fra da av kan gi tilbud til elever. Rekkefølgen er
basert på rettsstatus, slik at søkere med ungdomsrett skal få et tilbud før
søkere med henholdsvis voksenrett, fullføringsrett og søkere uten rett.
Samtidig skal søkere som har søkt det aktuelle tilbudet (og står på
venteliste) få tilbud før søkere som henvender seg til skolen uten at de står
på venteliste. En ungdomsrettssøker bosatt i Agder, som har ombestemt seg
og ønsker seg inn på noe han ikke har søkt, kan altså ta kontakt med den
aktuelle skolen, og få tilbud på en eventuell ledig plass før en søker med
voksenrett som står på venteliste.
Fra 2016 kom det nye nasjonale regler om friere skolevalg på tvers av
fylkesgrensene. I disse reglene ble det fastsatt at søkere med ungdomsrett i
hjemfylket, har rett til et tilbud i annet fylke dersom det er ledige plasser på
dette tilbudet etter at skolefylkets egne søkere har fått et tilbud. I slike
tilfeller vil skolefylket kunne be om refusjon for skoleplassen fra elevens
hjemfylke.
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Da endringene ble innført, var det diskusjoner fylkeskommunene imellom
med hensyn til tolkningen av ledige plasser. Noen fylkeskommuner har valgt
å gi tilbud til ungdommer fra andre fylker først etter at det har gitt tilbud til
egne ungdommer og voksne, mens andre har gitt tilbud til ungdommer fra
andre fylker før de gir tilbud til voksne fra eget fylke. Hittil har Aust-Agder
vært i førstnevnte gruppe, mens Vest-Agder har vært i sistnevnte. For Agder
foreslås det å gi tilbud til ungdomsrettssøkere fra andre fylker før man gir
tilbud til søkere fra Agder med voksenrett, fullføringsrett og søkere uten rett.
Plassene det her er snakk om, er på tilbud som primært er planlagt for
ungdom. Det er derfor naturlig å prioritere ungdom foran voksne, også om
de har sin ungdomsrett knyttet til en annen fylkeskommune. Dette følger
også opp intensjonen bak innføringen av friere skolevalg, som var å gjøre det
lettere for ungdom å få en skoleplass i et annet fylke.

3 Formidling til læreplass
Fagbrev på jobben
Stortinget vedtok i mai 2018 lovendringer knyttet til den nye ordningen
«Fagbrev på jobb». Ordningen er rettet mot voksne, og skal gjøre det
enklere for ufaglærte å ta et fag/svennebrev mens de står i jobb.
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å komme med
forslag til et regelverk rundt denne ordningen, men ingenting er foreløpig
offentliggjort. Videre tolkes ordningen slik at den ikke er en del av
formidlingen, i form av at det ikke skal være en søkbar ordning. Ordningen
er derfor ikke beskrevet i utkastet til forskrift. Når de nasjonale
retningslinjene er på plass, vil fylkesrådmannen samarbeide med Vest-Agder
om hva slags tilbud som skal gis i Agder.
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Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:

15.10.2018
18/00024-1
Anne Synnøve Juel Sundsteigen

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner sender forslag til ny lokal forskrift om inntak til
videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune på høring, jf.
forvaltningsloven § 37. Utkastet er utarbeidet av inntaks- og fagopplæringsenhetene i begge
fylkeskommuner.
Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020, og styre inntak og formidling fra og med
skoleåret 2020/2021.

Bakgrunn
Formålet med en lokal inntaks- og formidlingsforskrift er å presisere hvordan
fylkeskommunen gjennomfører inntak og formidling. Bestemmelsene i lokal forskrift skal
være innenfor rammene som er fastsatt i opplæringsloven med forskrift. Forskrift til
opplæringsloven (§ 6-2 og 6A-2) angir at fylkeskommunene skal fastsette lokal forskrift om
inntak og formidling, og at denne skal inneholde regler om hvordan inntak gjennomføres, for
eksempel inntaksområder, hvilke utdanningsprogrammer det er fastsatt spesielle inntakskrav
for, og hvordan inntak til landslinjer foretas. Videre kan den lokale forskriften inneholde
utfyllende regler om formidling.
Det vil bli utarbeidet egne retningslinjer som beskriver den praktiske håndteringen av
forskriften. Retningslinjene vil være gjenstand for oppdatering etter hvert som det avdekkes
behov for informasjon og presiseringer i dialog med skoler, bedrifter, søkere og foresatte.

Innholdet i utkastet
Vest-Agder og Aust-Agder samarbeidet tett i forbindelse med forrige revidering av de to
lokale forskriftene. Mange paragrafer har derfor vært like eller liknet hverandre, og mange av
disse er videreført i mer eller mindre lik form i det nye utkastet.

Aust-Agder
fylkeskommune:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Vest-Agder
fylkeskommune:
Postboks 517 Lund,
4605 Kristiansand

www.austagderfk.no
Organisasjonsnummer:
943039046

www.vaf.no
Organisasjonsnummer:
960895827

De mest sentrale paragrafene kommenteres i et eget vedlegg til dette brevet. Her vies
spesielt stor oppmerksomhet til de alternative forslagene til inntaksmodell for Vg1, da dette
er bestemmelsen som antas å ha størst konsekvenser. Videre beskrives noen paragrafer
som medfører endringer i praksis, eller som anses å være av spesielt viktig eller prinsipiell
art.
Høringsinstansene bes spesielt ta stilling til innholdet i de paragrafene som kommenteres i
vedlegget, både hvorvidt man er enig i føringene som legges, og hvorvidt innholdet er
kommunisert på en tydelig måte. De bes gi en tydelig anbefaling på valg av inntaksmodell.
Høringsinstansene bes videre vurdere om det er andre forhold knyttet til inntak og formidling
som en ønsker regulert i en lokal forskrift.

Videre behandling
Forskriften skal vedtas av fellesnemda for Agder 6. februar 2019. Før dette skal saken opp i
råd og utvalg i begge fylkeskommuner, før begge fylkesting gir sitt råd til fellesnemda.
Høringen sendes til et utvalg instanser (se vedlegg 3). Øvrige interessenter står også fritt til å
levere høringsuttalelse.
Frist for å sende inn høringsuttalelse er 26. november 2018.
Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@austagderfk.no, evt. per post til AustAgder fylkeskommune, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Vennligst merk uttalelsen med saksnr. 18/00024 og «Høring lokal inntaks- og
formidlingsforskrift».

Med hilsen
Stein Kristiansen
Fylkesutdanningssjef i Aust-Agder

Arly Hauge
Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder

Brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg
1. Utkast til lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass i Agder fylkeskommune
2. Kommentarer til enkelte paragrafer
3. Høringsinstanser
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